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I. Intézményünkről 

 

A gimnáziumi oktatás Tiszakécskén 1963-ban indult meg. Jelenlegi 

intézményünk tagintézményei az ezredforduló tájáig több önálló 

igazgatóság fennhatósága alatt működtek. 2000-től 2007-ig városunk 

önkormányzata úgy döntött, hogy fokozatosan egy igazgatóság egységes 

irányítása alá vonja a város minden önkormányzati iskoláját. Így jött létre 

jelenlegi, sajátos szerkezetű iskolánk, amelynek egyik alappillére a 

gimnázium. Tanulóink szeretnek Móriczos diákok lenni. Változatos 

képzési kínálatunkkal minden tanuló megtalálhatja magának azt a képzési 

formát, amely képességeihez és igényeihez a legjobban illeszkedik. 
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II. Elérhetőségeink 

 

Kérdéseiddel személyesen fordulhatsz hozzánk a gimnáziumban 

(6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.),  

telefonon a 76/441-255 (422 mellék) számon,  

e-mailben a moriczgimi6060@gmail.com címen,  

vagy a gimnázium hivatalos Facebook-oldalán: 

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium hivatalos oldala 

 

Keresd fel honlapunkat is: www.moricz-tkke.edu.hu  
 

  

mailto:miriczgimi6060@gmail.com
http://www.moricz-tkke.edu.hu/
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III. Nyílt napjaink 

Októbertől januárig havonta 

Lehetőség van bepillantani gimnáziumunk mindennapjaiba, több tanítási 

órán is részt lehet venni, majd teljes körű tájékoztatást nyújtunk az 

iskolánkban választható képzésekről. 

 

Az alábbi időpontokban tervezünk nyílt napokat: 

2022. október 17. (hétfő) 8 órától 1-4. tanórák 

2022. november 08. (kedd) 8 órától 1-4. tanórák (CSAK SAJÁT 

FELSŐSÖKNEK) 

2022. november 10. (csütörtök) 8 órától 1-4. tanórák 

2022. november 22. (kedd) 8 órától 1-4. tanórák 

2022. december 02. (péntek) 8 órától 1-4. tanórák 

2023. január 04. (szerda) 8 órától 1-4. tanórák 

(A honlapon tájékozódj, hogy az adott napon szabad-e jönni!) 

Ha felkeltettük érdeklődésedet, szeretettel várunk szüleiddel együtt a 

nyílt napokra! 

Minden alkalommal az 5. órában (11:40-től) pályaválasztási szülői 

értekezlet is tartunk, ahol örömmel válaszolunk a felmerülő kérdéseidre 

is! 

Csengetési rendünk:  

1.óra 8:00-8:45  2.óra 8:55-9:40 

    3.óra 9:50-10:35      4.óra 10:45-11:30  
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IV. Felvételi követelmények 

 

A hozzánk felvételizők részére felvételi vizsgát nem szervezünk. 

A felvételi pontszámokat az általános iskola 8. évfolyam félévi 

tanulmányi eredménye alapján számítjuk a következőképpen: 

 a magatartás, szorgalom, illetve a készségtárgyak kivételével 

a tantárgyak eredményének átlagát vesszük, és ez alapján 

rangsoroljuk a hozzánk jelentkezőket; 

 aki nem éri el a 2,5 átlagot, annak elutasítjuk a felvételét. 

Szakértői Bizottság által hozott tantárgyi felmentéseket elfogadunk, 

ebben az esetben az adott tantárgy eredménye nélkül történik az 

átlagszámítás. (Kérjük a bizottság határozatának fénymásolatát a 

jelentkezési laphoz csatolni!) 

 Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési 

lapon lehet, melynek továbbítási határideje: 2023. február 22. 

 

 A meghirdetett képzéseink ingyenesek, tandíjat nem kell fizetni! 
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V. Jelentkezési lapok kitöltése 

 

Az OM azonosítónk: 027955 

 

 A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott képzés belső kódját 

(a tájékoztatóban, a honlapon és a szórólapjainkon megtalálható). 

 Kérjük, hogy jelentkezéskor jelöld meg (a megfelelő sorrendben) 

több képzésünket is, mert csak ebben az esetben tudunk másik tagozatra 

irányítani, ha a jelentkezők alacsony száma miatt nem indul egy 

specializáció. 

 Gimnáziumunk fogad SNI-s és BTMN-es tanulókat is, de a 

jelentkezéskor ezt jelezd, illetve csatold a szakértői bizottság véleményét! 

 A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban segítséget nyújtunk a 

76/441-255 (422) telefonszámon. 
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VI. Gimnáziumi képzéseink 

 

A nyelvi előkészítő osztály tanulmányi ideje: 1+4 év (felvehető teljes 

létszám: 34 fő). 

Az általános gimnáziumi képzés tanulmányi ideje: 4 év (felvehető teljes 

létszám: 34 fő). 

Alkalmazott tantervek: 

o gimnáziumi kerettanterv 

o gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

o helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamok számára 

Választható első idegen nyelv: angol, német 

Választható második idegen nyelv: angol, német, olasz (kiv. nyelvi 

előkészítő évfolyam) A tantárgyak egy részét csoportbontásban oktatjuk, 

amely elősegíti a differenciált oktatást. 

A tanulóink tehetséggondozó vagy felzárkóztató foglalkozásokon 

vehetnek részt. 

Tanulóink a 11-12. évfolyamon valamennyi érettségi vizsgatárgyból 

fakultációs foglalkozáson vehetnek részt. 

Külön szakkörön a gépírás alapjai is elsajátíthatók. 

Minden diákunknak biztosítjuk az ECDL vizsga lehetőségét. 

Minden évfolyamon heti 1 alkalommal úszás van a testnevelés keretein 

belül a szomszédos tanuszodában. 

Minden diákunk választhat önvédelmi oktatást is. 

Kadétjaink 3,5 átlag felett ÖSZTÖNDÍJBAN részesülnek!  
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1. ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY (1+4 ÉV) – kód: 0002 

- 5 éven keresztül kiemelt órászámban oktatott idegen nyelv 

- második idegen nyelv: német 

- közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés 

- közép- és emelt szintű nyelvi érettségire felkészítés 

- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek 

- azoknak ajánljuk, akik nyelvszakon, idegenforgalom-turizmus irányban 

vagy külföldön szeretnének továbbtanulni 

 

2. NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY (1+4 ÉV) – kód: 0003 

- 5 éven keresztül kiemelt órászámban oktatott idegen nyelv 

- második idegen nyelv: angol 

- közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés 

- közép- és emelt szintű nyelvi érettségire felkészítés 

- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek 

- azoknak ajánljuk, akik nyelvszakon, idegenforgalom-turizmus irányban 

vagy külföldön szeretnének továbbtanulni 
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3. ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI OSZTÁLY (4 ÉV)             

– kód: 0001 

- választható idegen nyelvek: angol, német, olasz 

- középszintű érettségire való felkészítés 

- ajánljuk mindenkinek, aki 14 évesen még nem igazán tudja, mit szeretne 

majd a későbbiekben tanulni 

- támogatjuk azokat is, akiknek nem elsődleges célja a felsőoktatásban 

való továbbtanulás, segítjük őket az érettségihez kötött szakképesítés 

elérésében 

 

4. ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI OSZTÁLY + HONVÉD 

KADÉT PROGRAM (4 ÉV) – kód: 0004 

- 4 éven keresztül heti 1, illetve 2 órában honvédelmi alapismeretek 

tantárgy oktatása és érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból 

- választható idegen nyelvek: angol, német, olasz 

- önvédelem oktatása a testnevelés keretein belül 4 éven keresztül 

- a fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére, az 

országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges 

tudás és attitűdök elsajátítása 

- a Honvéd Kadét Program NEM KATONAI TOBORZÁS, NEM 

KATONAI KIKÉPZÉS ÉS NEM KATONÁVÁ NEVELÉS 

- mindenkinek ajánljuk, aki szeretne belekóstolni a honvédelem világába, 

illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeretne továbbtanulni 

- 3,5 átlag felett MINDEN kadét ÖSZTÖNDÍJAT KAP 

- ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások, táborok, 

versenyek (szakkör)  
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VII. Kollégiumunk 

 

 Kollégiumunk a gimnáziumtól 2 percre található a szomszédos 

utcában. Az épület 60 fő elhelyezésére alkalmas, a fiúk és a lányok külön 

oldalon található szobákban kerülnek elszállásolásra. 

 A tanulás tanulócsoportokban zajlik külön tanulószobákban 

kollégiumi nevelői felügyelettel. 

 Szabadidejükben lehetőség van sportolásra, számítógépezésre, 

társasjátékozásra, különböző kulturális programokra. 

 Fontos szerep jut a családi életre nevelésnek, a jó közösség 

kialakításának, a szabadidő hasznos eltöltésének. 

 A kollégiumi felvétel az iskolai beiratkozással egyidőben történik, a 

gimnázium diákjai előnyt élveznek a felvételi sorrendben. 

 A kollégiumi elhelyezés térítésmentes, a napi ötszöri étkezésért 

térítési díjat kell fizetni, amely a gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők, valamint a hátrányos helyzetű diákok számára kedvezményes. 
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VIII. Alapfokú Művészeti Iskolánk 

 

1983 óta működik szakmailag önálló zeneiskola városunkban.  

Zeneoktatás céljára átalakították a jelenlegi épületet, amelyben 1996 

óta működik a zeneiskola. 2007 szeptemberétől városunk önkormányzata 

a Móricz iskolába integrálta tagintézményként.  

Tanszakok: zongora, szintetizátor-keyboard, hegedű, gitár, 

gordonka, gordon, furulya, klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, fuvola, 

citera, szolfézs, zeneirodalom, kamarakórus, kamarazene, népi ének.  

Fúvós- és vonószenekar is működik az iskolában. 

A felvétel feltételei  

A tanuló jelentkezéséhez, beíratásához a szülők 

szándéknyilatkozata szükséges (jelentkezési lap kitöltése). Az 

iskolakezdéshez szükséges minimális életkor: 6 év.  

A felsőbb évfolyamokba jelentkező gyerekek felvételéről a tanév 

kezdetekor szintfelmérés alapján döntünk.  
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IX. Miért válassz minket?  

Ezekért: 

 Veled is „csodát teszünk“ – mi kihozzuk belőled a legjobbat 

 támogatjuk a tehetségeket és segítjük a lemaradókat 

 sokféle szakkört, versenyzési lehetőségeket biztosítunk 

 rendhagyó órák és előadások színesítik a tanévet 

 érdeklődésednek megfelelő emelt szintű képzést biztosítunk 

 mindenkinek lehetősége van ECDL-t szereznie, amivel csak 

előnyökhöz juthatsz később 

 felkészítünk a sikeres közép- és emelt szintű érettségire és a 

továbbtanulásra 

 minden képzési területen biztosítjuk a továbbtanuláshoz 

nélkülözhetetlen nyelvvizsgát 

 bármely osztályból minden fontosabb irányba biztosítjuk az 

eredményes továbbtanulás lehetőségét 

 ha nem szeretnél továbbtanulni, de szükséged van érettségire, mi 

abban is támogatunk 

 jól képzett, tapasztalt tanári csapat vár rád 



 

14 
 

 családias légkörben töltheted a napjaidat 

 felszerelt iskolával várunk 

 városi programokon veszünk részt 

 jó a kapcsolatunk a sportegyesületekkel 

 mindenkit megtanítunk úszni 

 eljuthatsz sítáborba, snowboardozni, természetjáró kirándulásokat, 

színházlátogatásokat szervezünk 

 folyamatosan bővülő sportolási lehetőséget biztosítunk 

 saját felújított kollégiumunkban biztosítunk elhelyezést a 

vidékieknek 2 percre a gimnáziumtól 

 örök élményekkel gazdagodhatsz az Alma Materedben 

 

Jövőre Veled ugyanitt!  


